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Tisztelt Olvasó!

A Szigligeti Önkormányzat számára 
ugyanúgy, ahogy az összes többi 
önkormányzat számára nehéz év lesz a 
2011-es.  Ennek tudatában van a testület, 
mégis próbálja minél nagyobb 
mértékben levenni a terheket az 
ingatlantulajdonosokról, legyen az 
állandó lakos, vagy nyaralótulajdonos. 
Ez volt a legfontosabb érv, ami a 
Képviselő-testületet befolyásolta a 2011-
es költségvetési koncepció elkészítésénél, 
valamint a szemétszállítási díj, illetve az 
adók mértékének megállapításánál. 
Szigligeten úgy, ahogy az elmúlt években, 
ismét nem lesz adóemelés. A Képviselő-
testület a könnyű bevételi forrás helyett 
inkább a munkában hisz és keresi a 
megoldásokat, hogy a sokak szerint 
elengedhetetlen adóemelés helyett más 
forrásokból pótoljuk a költségvetési 
hiányt.  Az viszont megfogalmazódott a 
tagok részéről, hogy minimalizálni kell a 
kintlévőségeket.  Fokozott 
ellenőrzésekkel növelni kell az 
idegenforgalmi adóból származó 
bevételeket.  Meg kell tanulnia 
mindenkinek, hogy csak akkor tudunk 
minden lakos számára arányos 
kedvezményeket biztosítani, ha ebben 
partnerek az adófizetők is.                 

2011-es évi hulladékszállítási díjra 
vonatkozó  előterjesztést a Képviselő- 
testület megtárgyalta. Az elmúlt évben 
nem indult be időben az Észak-Balatoni 
Hulladéklerakó próbaüzeme, a térségben 
voltak olyan önkormányzatok, akik a meg-

állapodástól eltérően az erre vonatkozó 
díjakat nem fizették be. A  szigligeti 
önkormányzat befizette, így a 
többletbefizetéseket az idei évben 
jóváírhatjuk, vagyis ezzel az összeggel 
csökken a 2011. évi díj.  Vagyis a 
lakossági szemétszállítás egy ingatlanra 
eső díjtétele nem 32.000 Ft, hanem 
26.000 Ft lesz.  Természetesen ez is 
magas összeg. Az elmúlt évhez képest a 
település egészére vonatkozóan 2.546.511 
Ft-tal növekszik a szemétszállítás díja. A 
Képviselő-testület 2011-ben is támogatja 
az ingatlantulajdonosokat, és a 
szemétszállítási díj egy részét átvállalja. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
alapdíjat (10.400 Ft) nem támogatja, csak 
az ürítések után ad támogatást. Az alapdíj 
tartalmazza azt, hogy az 
ingatlantulajdonos az év során 52 
alkalommal igénybe veheti a 
szemétszállítást. Ennek megfelelően a 
Képviselő-testület a 2011. évi 
szemétszállítás díját az alábbiakban 
határozza meg: 
- Nyaralótulajdonos részére bruttó 
11.900 Ft, a díjat szeptember 30-ig kell 
egy összegben befizetni. 
- Az állandó ingatlantulajdonosok 
részére bruttó 18.200 Ft az éves 
szemétszállítási díj, a díjat részletekben 
negyedévente kell befizetni.
- A 70 év feletti életvitelszerűen 
Szigligeten élő, egyedülálló személy 
részére az éves szemétszállítási díj 
6.500 Ft, melyet egy összegben kell 
befizetni.

(Folytatás a következő oldalon)
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alsó-várban elkészül a három játékból álló 
játszóudvar a kisgyermekek számára.
Természetesen minden fejlesztést, 
intézkedést megelőznek az előkészítő 
munkák, tevékenységek. Annak érdekében, 
hogy a terveink megvalósulhassanak, 
ezeket a feladatokat sem szoríthatjuk 
háttérbe. Ennek megfelelően pályázatot 
nyújtunk be annak érdekében, hogy a 
ciframajori és a badacsonytördemici 
kereszteződéseket biztonságosabbá 
tegyük.  A pályázat segítségével szeretnénk 
táblákkal, sebességmérővel, az aszfaltba 
elhelyezett bordákkal felhívni a közlekedők 
figyelmét a kereszteződés veszélyeire. Ezen 
kívül megtörténik a télen a település 
forgalombiztonsági felmérése is. Itt 
komoly szerepet kap majd a Kisfaludy és 
a Külsőhegyi út egyirányúsítása.

Balassa Balázs            
        polgármester 

A 890 ÉV TÖRTÉNÉSEI.
AZ OKLEVÉL, MINT SZIGLIGET KÖZSÉG 

„ANYAKÖNYVI KIVONATA”

Nem túlzás ez a meghatározás a 
sokat emlegetett almádi /Monostorapáti/ 
monostor alapító oklevele  kapcsán, ahol 
először szerepel Szigliget neve az írott 
forrásokban.  Ideje, hogy részletesebben 
beszéljünk erről a dokumentumról.

A nevezett oklevelet 1121-ben írták, 
amelyben a király II. István /uralkodott: 1116 
– 1131/ az almádi Szűz Mária nevű 
monostor alapítását megerősíti Atyusz fia, 
Bánd részére.

(Folytatás a következő oldalon) 

 

Több ingatlantulajdonos is nehezményezte, 
hogy nyári időszakban, reggel 7 és 9 óra 
között nem lehet bemenni a strandra 
úszni.  Természetesen megértjük az 
igényeket, soha nem zárkózott el a 
Képviselő-testület az ésszerű kérések 
megtárgyalásától, de azt mindenkinek 
tudomásul kell venni, hogy ez nem szabad 
strand és az üzemeltetőnek komoly 
higiéniai és biztonsági előírásoknak kell 
megfelelnie, nem beszélve a vendégek 
fokozott igényeinek kielégítését szolgáló 
munkák elvégzéséről.  Annak érdekében, 
hogy strandunk ne legyen szemetes, a 
lépcsők biztonságosak legyenek, a 
kisvízben a gyerekeknek ne hordalék között 
kelljen fürdeniük, a pancsolónál a játékra 
alkalmas homokbuckák várják a gyerekeket, 
elengedhetetlen a felkészülési 
időszakban az üres strand.  Bár a Testület 
foglalkozik a kérdéssel, de én nem 
támogatom a jól bevált rendszer 
módosítását. Viszont komoly lépéseket 
tettünk az ingatlantulajdonosok részére a 
kedvezményes belépő bevezetésére 
vonatkozóan.
Az év első negyedévében több beruházást 
is elkezdünk, közel 70.000.000 Ft 
értékben. Végre a régi mozi helyiség 
épülete megújul.  Évek óta nem költöttünk 
rá, mert nem láttuk értelmét, viszont így egy 
szégyenfoltja volt a falunak. 75%-os állami 
támogatásból megépül az Integrált 
Közösségi Tér, irodákkal, könyvtárral, e-
Magyarország ponttal és egy teremmel, 
ahol programokat lehet szervezni.
Ugyancsak pályázati forrásból a 
Badacsonyi Turisztikai Céh 
koordinálásában a Polgárőrséggel egy 
épületben megépül az információs iroda. 
Még elbírálás alatt van az Avasi-torony 
romkonzerválási munkáinak az 
elvégzésére benyújtott pályázatunk. Ezt a 
munkát akkor is elkezdjük, ha a 
pályázatunk nem lesz sikeres.
Saját erőből végezzük el a várban 
veszélyessé vált Martonfalvay rondella 
gyilokjárójának cseréjét.  A várban 
elkezdődnek az új pénztár építési munkái, 
illetve amennyiben az engedélyeztetési 
eljárás    lezajlik,   legkésőbb   Húsvétra   az 

Helyreigazítás
A Szigligeti Harsona 2010. decemberi 

számában, az 
”Újabb adomány Devecsernek” 

című cikkben a támogatók névsorából 
kimaradt 

Baráth Sándor képviselő, 
akitől ezúton is elnézést kérek!

    Póka Ibolya felelős szerkesztő



         Szigligetnek  
          hívnak,       a  
           föld, a berek, 

         a tó, és a le-
         gelő fele  ré-
         szét,továbbá 
         hat     szolga 
         családot há-  
         rom    ekével
         és négycsa-
         ládnyi  olyan

          embert, akik-
         nek feladata 
         követ fejteni

 és meszet készíteni a monostor mindenfajta 
építkezéséhez, és hetven betöretlen kancát 
és száz szilaj marhát, meg egy malmot…” 
adott  a monostornak az alapító Atyusz 
nemzetség.
Számos   adata    ennek    a    mondatnak    igen
elgondolkoztató. Ha hetven lovat és száz marhát 
adtak a monostornak, akkor mennyi maradhatott 
még? A sokat emlegetett „építőipari 
szolgáltatás”, ahogy most mondanánk a négy 
család munkáját: bányászok, kőművesek voltak 
ők? Milyen érdekes, hogy az a pontos felsorolás, 
ahol a szántó /föld/ mellett a berek és a tó is 
szerepel. Nyilván haszontermő terület volt 
mindkettő. Végül a malom, aminek korai megléte 
ebből is látható, vajon melyik lehetett? Talán a 
jelenleg is álló szeszfőzde épülete? 
Ami átsugárzik az írásból és érzékelhetjük, az 
a középkori Magyarország gazdagsága, a 
szigligeti emberek szorgalma és 
boldogulása.  
Lehet ez a mai szigligetiek számára üzenet?

            Paál József 
műemlékvédelmi szakmérnök 

Egyházi rendelkezések

21.§ Az elsőáldozás feltételei:
-3. és 4. osztályos kor
-Iskolakezdéstől folyamatos hittan
-Vallásgyakorlatok: szentmise(nyáron is!), ima
22.§ A bérmálás feltételei:
-6-7. és 8. osztályos kortól
-elsőáldozás óta folyamatos hittan
- vallásgyakorlatok: szentmise, ima és 
egyházközségi szolgálatok
A szentmisére járást regisztráljuk 
(bejegyezzük) az egész év folyamán, sőt egész 
nyáron is!
Bérmálás kb. 2011. május végén lesz.
Legyünk méltók arra, hogy a bérmálás 
szentségében részesüljünk!
A bérmáláshoz szükséges adatok igazolását 
február hónapban osztom ki.

Kovács Károly c. esp. plébános
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A kolostor és templom alapításának ideje 1117 
volt.  Így már egy álló, működő egyházat 
emeltek bencés apátsággá, nemzetségi és 
kegyúri monostorrá ebben az oklevélben. 
Csak sejthetjük, hogy ez a tény egy nagyméretű, 
gazdag kolostort és templom épületet 
jelenthetett. A kutatók Ják és Lébény 
templomaival hasonlítják össze a most föld alatt 
rejtőző monostort.
Nézzük tovább az oklevél sorsát. Sajnos igazi 
magyar történet! Az eredeti oklevél két 
példányban  készült, az egyiket a veszprémi 
püspök őrizte, ám mindkettőnek nyoma 
veszett.  A szöveg továbbélését az 1420. 
szeptember 18-án kelt átirat őrizte meg.  Az 
oklevél kutatója Szentpéteri Imre bizonyítja, 
hogy a szöveg szerkezete, mondat- és szó 
fordulatai, továbbá a helységnevek írásmódjai 
feltételezik, hogy hiteles és eredeti írásos 
előzményekre támaszkodott ez utóbbi 
oklevél. Eredetiben ezt a kutató 1923-ban a 
Hunyadi grófok levéltárában kézbe foghatta. Az 
oklevél története 1945-ben teljesedett be, amikor 
ismeretlen körülmények között elpusztult. Hála 
az akkori gondos őrzőjének, aki még időben 
fényképfelvételt készített az oklevélről és  ezt 
kaptuk meg most a Magyar Országos 
Levéltártól. Bízom benne, hogy ereklyeként, a 
Polgármesteri Hivatalban, ahol látható, 
mindenki meg fogja tekinteni.
Nézzük a Szigligetről szóló latin  nyelvű 
oklevél részletet  Kovács  Zsuzsa  fordítása 
alapján: „Abban   a   gazdaságban,      amelyet 

 

Az el adás helye, ideje:ő
Szigligeti Általános Iskola

2011. február 5., 14 óra 
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tuk, hogyan értékelik a munkánkat. Nagyon 
boldogok voltunk, mikor kiderült, hogy 
bekerültünk a döntőbe, és ráadásul mi 
hoztuk el az első három helyet, az alsósok 
versenyében. Az ünnepélyes díjátadáson, ami 
a Tapolcai Rendőrkapitányságon volt, 
átvehettük az okleveleket és az ajándékokat. 
A  legjobb képek is itt voltak kiállítva.
A díjazottak:- alsó tagozat- 

1. hely  Szabó Bence ( 4. o.)
2. hely  Steingruber Nikolett (4.o.)

           3. hely  Kajdi Janka ( 4. o.)
felső tagozat- 

1. hely  Balán Tünde (8. o.)
A felkészítő pedagógus Császár Lászlóné, 
Anikó néni volt. 
 

Steingruber Nikolett ( 4. o.)

 

kaptunk. Ezt követően a rendőr bácsik és nénik 
megleptek minket egy kis ajándékkal, amely 
csokoládét, láthatósági mellényt, láthatósági 
karkötőt, és még ehhez hasonló apróságokat 
tartalmazott. 10 órakor került sor a Tavasbarlang 
látogatására. Ezután lementünk a Tópartra 
megetetni a halakat. Ebédelni Sümegre  egy 
étterembe vittek el bennünket, ahol középkori 
módon ettünk. Abban az időben nem volt kanál, 
villa, kés és ehhez hasonló eszközök, ezért csak 
kézzel tudtunk enni. Miután végeztünk az 
étkezéssel, felsétáltunk a várba,  amelyet két 
nagyon vad kutya őrzött. Majd következett a 
lovagi torna,  melyen lóháton ülő és gyalogos 
katonák vettek részt. Ez a program 4-5 óráig 
tartott, ezt követően szállítottak mindenkit haza.

Nagyon jól éreztük magunkat! 
Köszönjük a meghívást!

Balán Tünde (8. o.) 

Közlekedj biztonságosan!- Rajzpályázat - kirándulás

 A Tapolcai  Rendőr- 
kapitányság meghir-
detett     egy  rajzver-
senytáltalános iskolá-
soknak.Témája a biz-
tonságos  közlekedés 
volt. 
   Anikó  nénivel na-
gyon  sokat  készül-
tünk  rá,  heteken  át
dolgoztunk,     festet-
tünk    mire elkészül-
tek a művek.Majd el- 
küldtük   azokat,   és 
nagy izgalommal vár-

A tapolcai Rendőrkapitányság 
kirándulást szervezett  balesetben 
megsérült gyerekek számára. 
Meghívtak minket,  a „Közlekedj 
biztonságosan” pályázat díjazottjait is. 
Közülünk ketten, Steingruber Nikolett 
(4.o.) és én vettünk részt.
Először a Rendőrkapitányságra 
mentünk, ahol megismerkedhettünk a 
bűnügyi technikusok munkájával, így 
például, kipróbálhattuk az 
ujjlenyomatvételt is. A közlekedésről 
egy 15 kérdéses tesztet  töltöttünk ki, 
amelyen mind a ketten nagyon  jó 
eredményt értünk el,   emléklapot    is

„SZIGLIGETI ISKOLÁÉRT” Alapítvány, SZJA 1 %
Az Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak a magánszemélyeknek és civil szervezeteknek, 
akik a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával, - vagy egyéni befizetésekkel - támogatták az iskolát. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy az  SZJA 1 %-ából a 2009. évben 320.000 Ft érkezett a számlánkra, mely 
összeget a 2010. évben használtunk fel az iskola támogatására. 
Támogattuk eszköz- és anyagvásárlással a  néptáncoktatást, a rajz-kerámiaoktatást. Az önkormányzattal 
közösen pályázatot hirdettünk „750 éves „SZIGLIGETI VÁR” címmel, a felhívásra értékes pályamunkák 
érkeztek, minden résztvevő jutalomban részesült, és értékes díjakat osztottunk ki. Támogattuk az iskolai 
rendezvényeket: tanév elején megajándékoztuk az első osztályosokat, támogattuk a gyermeknapi, farsangi 
programot, sportrendezvényeket, a „Szigliget Kupa” címmel rendezett körzeti futballbajnokságot, hozzájárultunk 
a nyári táborozás és az év végi iskolai kirándulások költségeihez. 
Remélhetőleg, - támogatóink segítségével – hozzájárultunk ahhoz, hogy az iskolában a gyerekek egész évben 
tartalmasabb, gazdagabb programokon vehessenek részt. 
Kérjük, amennyiben lehetséges, a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával a támogassák a 
jövőben is alapítványunkat.                Adószám: 18938539-1-19
Az Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönettel: 

Szabó Lászlóné, a Kuratórium elnöke 



ügyességét és bizony nem mindig azok 
nyerték a mérkőzést, akik jobban 
játszottak, hanem akik fejben 
összerendezettebbek voltak.

A nagy sikerből 
most nem jutott. 
Be kellett érnünk 
azzal, hogy 
részsikereinknek 
is tudjunk örülni, 
melyek a 
győztes 
meccseket, 
szetteket és a 
nehéz 
labdamenetek 
megnyerését 
jelentették 
számunkra.

Azt gondoljuk, mindenki levonta a 
megfelelő tapasztalatokat arra 
vonatkozóan, hogy a jövőben mit kell még    
jobban és még többet gyakorolnia.
Innen azt üzenjük ellenfeleinknek: 
ne tétlenkedjenek, mert jövőre is ott 
leszünk és egészen biztos, hogy még 
jobban fogunk bánni a labdával!

  Czilli Kristóf, Pupos Réka, Szalai Anna,
                    Raposa Roland

Asztalitenisz Diákolimpia
2010/2011. tanév megyei döntőjének 

versenye

A sportág népszerűsítésén túlmenően, a 
verseny célja az volt, hogy a megyei 
diákolimpiai cím elnyerésével eldőljön, kik 
utazhatnak az országos döntőre.
Iskolánk „ping-pong” versenyzői a Tapolca 
Városi – körzeti bajnokságon való 
eredményes szereplésnek köszönhetően 
jutottak tovább a megyei döntőbe.
A megmérettetés reggelén-2011. január 23-
án vasárnap- Anna és Roland apukája 
szedte össze a csapatunkat, két autóval 
indultunk a versenyre. Nem mindenki 
örült a korai ébresztőnek, de már izgatottan 
és jó reményekkel vártuk a versenyt. A 
bennünket kísérő felnőttek utazás közben 
és a mérkőzések alatt is biztattak, 
nyugtattak bennünket és akadt bőven a 
taktikai utasításokból is.
Nagyon jó érzés volt, hogy nem egyedül 
álltunk a kihívás előtt, de sajnos edzőnk, 
Emil bácsi és Varga tanár úr 
észrevételeit a döntő pillanatokban nem 
mindig sikerült valóra váltani, ezért az 
idén egyikünk sem lesz ott az országos 
döntőn.
A versenyen 23 fiú és 9 lány mérte össze 

 

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona    2011. Január                                                                                                                                                        5. oldal2011. Január                                                                                                                                                        5. oldal

A Szigligeti Turisztikai Egyesület 
2011. febr. 13-án 

JELMEZES FELVONULÁST tart, 
melyre szeretettel meghív mindenkit.

Találkozó:
Általános Iskola el tt 15 órakor.ő
Onnét vonulunk fel zenés kísérettel az 

Esterházy Pincébe. 
Megválasztjuk 

2011. Farsang Hercegét  és 
      Hercegn jét.ő

A pince ajánlata: 
farsangi fánk 100 Ft/db

Forralt bor 100 Ft/dl 
forró tea 200 Ft/3 dl

Belépés ingyenes! 

A Szigligeti Általános Iskola 
Szül iő  Munkaközössége

2011. febr. 19-én, 20 órakor
 

FARSANGI BÁLT RENDEZ

az iskola zsibongójában.
             

           Zene: Szignál Duó

            Büfé Tombola

Belép : ő  700 Ft.

Szeretettel várunk mindenkit!
 



LISZKAI JÓZSEFNÉ
és

KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER

FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is elfogadunk,

melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.

Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig

P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig

V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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HÉTVÉGENKÉNT KOCSONYAHÉTVÉGENKÉNT KOCSONYA

Güns PinceGüns Pince  – Szigliget– Szigliget
Iharos u. 47.Iharos u. 47.

Telefon: 06 20 441 0084Telefon: 06 20 441 0084

Kóstolják meg borainkat!Kóstolják meg borainkat!

LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!
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